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1 – Introdução 

 
Nas sociedades latino-americanas, a temática cemitérios tem uma conotação 

incomodativa, mórbida e desagradável, haja visto estar intimamente relacionada com 
a inexorabilidade da morte, antípoda natural da estrutura psicológica alegre e 
extrovertida das pessoas, a sua característica mais marcante, de um povo jovem na 
comunidade global. 

O termo "cemitério" é de origem grega ("koumeterian" = onde eu durmo). Com 
o advento do Cristianismo, o termo assumiu o sentido de local destinado ao repouso 
final pós-morte, com significado apenas para os lugares onde acontece o 
enterramento dos cadáveres (“cadáver” = carne dada aos vermes). 
 De acordo com os registros históricos disponíveis, em especial aqueles da 
Idade Média, os mortos de situação sócio-econômico-politica mais privilegiada eram 
sepultados nas igrejas ou em suas imediações, enquanto que a plebe era nos 
campos. Em situações beligerantes, dos mortos retiravam-se os tendões (utilizados 
na confecção  de cordoalha) e o restante era triturado, misturado com palha e 
estrume e utilizado como adubo (!). Não é, pois de se espantar, diante da 
proliferação de tantas endemias como a peste negra, o tifo, etc. 
 Entre a Idade Média  e meados do século XVIII, no Ocidente Católico (em 
especial na França), predominou uma relação de proximidade entre os vivos e os 
mortos. Os cadáveres humanos eram enterrados nas igrejas  ou em cemitérios 
contíguos geridos pelos sacerdotes, absolutamente integrados à vida da 
comunidade. 
 Embora protegidos por leis governamentais e religiosas, os cemitérios 
serviam, freqüentemente, como locais de pastagem de animais, feiras, jogos, festas, 
atalhos, depósitos de lixo, moradia de mendigos e indigentes, refúgio de leprosos, 
mictório e sanitário público, relacionamento sexual clandestino, etc. 
 Durante o século XVIII, desenvolveu-se uma atitude hostil à proximidade com 
os moribundos e com os mortos. Os médicos da época recomendavam o seu 
isolamento, por motivos de saúde pública. Verificou-se, entre outras coisas, uma 
redefinição das noções de poluição ritual : "pureza" e "perigo" agora definiam-se a 
partir de critérios médicos, em escala maior do que os critérios religiosos. Os 
médicos chegaram a algumas conclusões estapafúrdias, tal como um certo Dr. 
Leclerc que previa a ameaça social representada pelos cadáveres das pessoas 
gordas, "tal a rapidez e força com que se decompõem". Um outro médico, Hughes 
Maret, em 1773, relatou o caso de um destes "gordos" , cuja sepultura foi 
prematuramente aberta, causando a morte do cura e de mais de trinta pessoas... 
 Nessas circunstâncias somente havia então uma solução a ser adotada: 
proibir os enterros nas igrejas e transferir os cemitérios paroquiais para fora das vilas 
e das cidades. 
 Essa nova atitude fundamentava-se na "doutrina dos miasmas", desenvolvida 
pela ciência do século XVIII. Acreditava-se que as matérias orgânicas em 
decomposição, especialmente as de origem animal, sob a influencia de elementos 
atmosféricos (temperatura, umidade,  direção dos ventos, etc.), formavam vapores 
ou miasmas nocivos à saúde, infectando o ar que se respirava.  
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 Os cadáveres humanos eram considerados entre as causas principais da 
formação dos miasmas mefíticos, afetando com particular virulência a saúde dos 
vivos, porque eram depositados em igrejas e cemitérios paroquiais nos centros 
urbanos. 
 Com a "descoberta" dos miasmas, ocorreu a descoberta do mau odor exalado 
pela decomposição cadavérica (!). Caso exemplar foi o do antigo cemitério 
parisiense de Saint Innocents, uma dessas necrópoles vulneráveis incrustadas no 
coração da cidade, foco principal de epidemias, servindo a mais de vinte paróquias. 
Ali, as casas dos vivos quase tocavam os túmulos dos mortos, sendo que os 
mercadores de tecidos, livros, ferragens, cavalos, forragem, etc., espalhavam os 
seus produtos de venda entre as sepulturas, num grande mercado livre a céu aberto!  
 Dizia-se que o solo deste cemitério consumia os cadáveres com uma rapidez 
fantástica, sendo por isso denominado de "come-carne" ("mange-chair"). 
 Com a promulgação de novas legislações que pretendiam modificar o 
consagrado costume de enterrar os mortos nas igrejas, ocorreram vários protestos 
na Europa e também no Brasil. Por exemplo, em 1836, na cidade de Salvador, 
Bahia, ocorreu uma revolta contra um cemitério local, a qual ficou conhecida como 
"Cemiterada". Pedia-se a anulação da lei que proibia os enterros nas igrejas e 
concedia o monopólio do sepultamento à Igreja. A multidão, após manifestação de 
vulto na Praça do Palácio, tomou a direção do cemitério, distante cerca de três 
quilômetros do centro da cidade, munida de machados, alavancas, pás e picaretas, 
destruindo em menos de uma hora o cemitério. A polícia local avaliou a multidão em 
mais de 3.000 pessoas. Tal como na Bahia, na Europa houve resistência física à 
mudança das regras funerárias, encaradas como "uma ameaça aos interesses da 
Igreja, insufladas por "doutrinas exóticas" ( Maçonaria, Rosacruzes, etc. ). 
 

2 – Generalidades 
 

 Na antigüidade, os cemitérios situavam-se fora das cidades, ao longo das 
entradas, sem maiores problemas (Via Appia, em Roma, por exemplo). Na cidade de 
São Paulo, a primeira necrópole municipal construída foi a  da Consolação, operante 
até hoje, cuja fundação data de 1856. Na época, muito se protestou contra a 
localização deste cemitério, por que achava-se estar o mesmo longe da cidade 
(segundo um editorial do jornal Correio Paulistano, no inicio do presente século, "no 
fim do mundo, na beira da estrada para Sorocaba, ladeado de capinzais e vacarias"). 
 Esta localização em pleno campo, afastada dos centros urbanos, com toda a 
certeza, deve ter obedecido a razões de saúde pública. Todavia, dado ao caráter de 
urbanização explosiva e incontrolável das cidades, num processo acelerado pela 
revolução industrial, os cemitérios acabaram ilhados, na acepção do termo, pelos 
novo bairros e pela rede viária, verificando-se novamente a aproximação dos mortos 
e dos vivos... 
 Atualmente, a cidade de São Paulo, possui trinta e seis necrópoles 
cadastradas e operantes, das quais vinte e duas são administradas pela Prefeitura 
Municipal (Serviço Funerário) e quatorze por empresas da Iniciativa Privada 
(algumas religiosas). Juntas, ocupam uma superfície de aproximadamente 1.510 km2  
, ou seja , cerca de 0,27% da área municipal . Nos últimos dois anos, tem-se 
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verificado um incremento nos processos de legislação de cemitérios particulares, em 
especial de cemitérios-parque ou cemitérios-jardim, como um empreendimento 
pecuniário rentável e competitivo com o imobiliário tradicional, o qual acha-se em 
crise relativa (escasseamento de áreas, legislação em mudança, controle ambiental, 
invasão pelos favelados, migrantes nordestinos e "sem-teto"...). 

Com relação a exaustão da capacidade de sepultamento dos cemitérios, ou 
seja, sua vida-útil operacional, os responsáveis usam de todos os recursos e mesmo 
subterfúgios para desbordá-la, em especial devido a carência crescente de áreas. A 
tendência moderna é de verticalizar as necrópoles. Temos observado que as faixas 
de recuo intra-muros nos cemitérios ("perímetro de proteção"), estão sendo 
desrespeitadas e utilizadas para o sepultamento (já existem jazigos separados da via 
pública apenas pelo muro !). 
  Alguns cemitérios particulares muito conhecidos (que abrigam inclusive 
corpos de pessoas ilustres e famosas), estão mesmo comercializando lotes a preços 
elevados, aproveitando o expediente... Columbários originalmente destinados a 
recepção de ossos exumados, em geral dispostos adjacente à face interna dos 
muros, estão sendo utilizados para o sepultamento de corpos, dado a carência de 
túmulos disponíveis (tal fato é constatavel em 80% dos cemitérios municipais). 
 O aqüífero livre superior (lençol freático), é muito suscetível e vulnerável a tal 
processo antrópico superimposto. Esta vulnerabilidade deve-se ao seu 
posicionamento espacial no meio físico e acesso facilitado aos vetores químicos e 
microbiológicos, cujo ingresso é proporcionado pelo carreamento e lixiviação das 
águas superficiais infiltradas e percolantes (chuvas). 
 Este aporte hídrico subterrâneo recarrega naturalmente o aqüífero de maneira 
direta, perfazendo até 40% do total precipitado, em algumas situações geológicas. 
 Na periferia das cidades, o "convívio" dos cemitérios com a população de 
baixa renda é cotidiano, sendo comum os seus muros servirem como parede dos 
fundos das habitações , ou pior ainda, servirem como fonte de material para a 
construção. Nessas circunstâncias, os cemitérios passam a ser o quintal das 
crianças, sistema viário dos moradores e dos seus animais de estimação e centro de 
outras práticas lamentáveis! Além dos impactos óbvios, esta situação é prejudicial à 
saúde pública, pois tais populações de baixa renda abastecem-se de água via poços 
escavados que explotam o chamado lençol freático, cujas águas recebem o aporte 
de substancias lixiviadas  do solo dos cemitérios, em especial aquelas oriundas da 
decomposição dos corpos. 
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3 – Interação Cadáver-Solo 

 
Sabe-se que três quartas partes do nosso corpo são constituídos por água, 

combinados com substancias orgânicas 
e inorgânicas. Após a morte, na 
chamada fase coliqüativa ou humorosa, 
a qual se inicia logo após a fase 
gasosa, com duração de seis a oito 
meses (ou mais, dependendo das 
condições geológicas), os corpos em 
decomposição liberam um líquido 
funerário  característico, conhecido por 
"necro-chorume" (30 a 40 litros), de 
maneira intermitente. Este liquido, mais 
viscoso que a água, de cor acinzentada 
a acastanhada, com cheiro acre e 
fétido, com densidade média de 1,23 

g/cm3, é constituído por 60% de água, 30% de sais minerais e 10% de substancias 
orgânicas degradáveis, dentre as quais ressaltamos duas diaminas muito tóxicas: a 
putrescina (1,4 Butanodiamina) e a cadaverina (1,5 Pentanodiamina), dois venenos 
potentes para os quais ainda não se dispõem de antídotos eficientes. Na Idade 
Média, Lucrécia Borgia promovia a distilação de cadáveres para a obtenção de tais 
venenos, os quais utilizava comumente em suas "andanças" , por vêzes combinados 
com sais de chumbo e arsênico, potencializando a sua toxicidade. 

Tabela 01 

 
O necro-chorume, no meio natural, decompõe-se e é reduzido a substâncias 

mais simples e inofensivas, ao longo de determinado tempo. Aqui fala alto a 
capacidade de depuração natural do solo, traduzida pelo seu teor em argila ditas 
ativas. Em consonância, processa-se uma filtração lenta dos percolados, coadjuvada 
pela oxidação. Dependendo da profundidade do lençol freático, a carga 
microbiológica do necro-chorume (vírus e bactérias) é eliminada e não existem 
problemas de contaminação. Todavia, em determinadas condições geológicas, o 

Composição do Necro-chorume

Substâncias 
Orgânicas

10%

Água
60%

Sais 
Minerais

30%

 

 H2N - C - C - C - C - C - NH2 
H2  H2   H2  H 2 H2 

1,4 - Diaminapentano 

H2N - C - C - C - C - NH2 
H2  H2  H2  H2 

1,4 - Diaminabutano 
Propriedade Cadaverina   ( C5H14N2 ) Putrescina  ( C4H12N2 ) 

massa molecular 102,18 88,15 

densidade (ρ ) 0,873 g/cm
3
  0,877 g/cm

3
 

ponto de fusão 26
o
 - 28

o
 C 27

o
 - 28

o
 C 

ponto de ebulição 178
o 
- 180

o 
C 158

o
 - 160

o 
C 

ponto de fulgor 62
o 
C 51

o 
C 

n
20

D   índice de refração 1,4582 1,4569 

solubilidade em água (23
o
 - 28

o
 ) elevada elevada 

% nas substâncias orgânicas (~10%) ~ 23% ~ 25% 

toxicidade elevada elevada 

coloração pardacenta pardacenta 

odor corrosivo corrosivo 
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necro-chorume atinge o lençol freático praticamente integro, com suas cargas 
químicas e microbiológicas, desencadeando a sua contaminação e poluição. Os 
vetores assim introduzidos no âmbito do lençol freático, graças ao seu escoamento, 
podem ser disseminados nos entôrnos imediato e mediato dos cemitérios, podendo 
atingir grandes distâncias, caso as condições hidrogeológicas assim o permitam. 
 Na cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do Hemisfério Sul, há 
notícias de casos de ocorrência de vetores transmissores da poliomielite e hepatite 
(patógenos), em profundidades da ordem de 40,00 a 60,00 metros, respectivamente, 
em poços tubulares seccionando rochas sedimentares cenozóicas da Formação São 
Paulo e em fraturamentos hidraulicamente recarregados pelo lençol freático, em 
rochas pré-cambrianas do Embasamento Cristalino (granitos e gnaisses). 
 Em nossa pesquisa nacional, observamos que 75 % dos casos de problemas 
de contaminação e de poluição verificados, eram originados por cemitérios 
municipais e 25 % por cemitérios particulares com problemas locacionáis, 
construtivos ou operacionais. 
 Desde o século passado, tem-se atrelado a incidência de endemias à 
contaminação do subsolo, gerada pela operação dos cemitérios. É do consenso 
geral o potencial contaminador dos efluentes da decomposição cadavérica, em 
especial  no que diz respeito ao lençol freático e à sua explotação para o consumo 
humano, nas circunvizinhanças das necrópoles. Este consenso, em grande parte, é 
corroborado pela analogia do que ocorre nas áreas de disposição de resíduos 
sólidos orgânicos no solo ("lixo" e seu “chorume”). 
 Também nesse enfoque nota-se uma grande deficiência, a nível mundial, na 
publicação de dados e trabalhos específicos, com a abrangência e detalhamento 
requeridos. Na bibliografia disponível, há citações de Mulder (1954) noticiando a 
contaminação das águas subterrâneas por cemitérios, nas proximidades da cidade 
de Berlim, no período de 1863 a 1867, com uma epidemia decorrente de febre 
tifóide. Menciona ainda a captação de água do subsolo para o suprimento humano, 
com forte odor desagradável e sabor adocicado, nas cercanias dos cemitérios da 
cidade de Paris, em especial nas épocas mais quentes do ano. Em 1972, Schrops 
conduziu estudos em um cemitério da Alemanha Ocidental, onde constatou a 
contaminação bacteriológica do solo aluvionar, de conformidade com a tabela 
seguinte: 

Tabela 02 

Redução no número de bactérias, com o afastamento da 
amostragem, relativa aos túmulos 

Distância dos túmulos aos pontos 
 de amostragem da água subterrânea 

8000 0.50 m 

6000 2.50 m 

3600 3.50 m 

1200 4.50 m 

180 5.50 m 
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Redução do No de  Bactérias com  o Afastam ento dos Túm ulos

y = -1665,1x + 9290,9

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Dist. (m)

N
o
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e 
ba

ct
.

 
Os ensaios de Schrops, demonstraram que o material geológico  granular 

permeável do solo, possui uma capacidade de depuração eficiente na retenção e 
extinção dos microrganismos. 
 Em 1979, a Sociedade dos Higienistas Franceses publicou um artigo 
correlacionado a febre tifóide que varreu Paris, com a contaminação microbiológica 
da água subterrânea utilizada para o consumo humano, pelos efluentes líquidos 
cadavéricos (necro-chorume). 
 No Estado de São Paulo, a Universidade de São Paulo investigou a influencia 
dos cemitérios na contaminação dos aqüíferos livres: Cemitérios de Vila Formosa (o 
segundo maior do mundo) e Vila Nova Cachoeirinha, na cidade de São Paulo e o 
Cemitério de Areia Branca, na cidade litorânea de Santos. A conclusão foi que há 
um comprometimento sério do subsolo, nas cercanias daquelas necrópoles. A tabela 
seguinte ilustra os resultados obtidos nas análises da água freatica, em poços de 
monitoramento hidrogeológico. 

Tabela 03 

FONTE : Pesquisa do departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

 
Onde : 
CT = coliformes totais 
CF = coliformes fecais 
EF = estreptococos fecais 
CSR = clostrídios sulfito redutores 
PROT = bactérias proteolíticas 
CPH1 = contagem padrão de bactérias heterotróficas aeróbias 
CPH2 = contagem padrão de bactérias heterotróficas anaeróbias 
LIPO = Bactérias Lipolíticas 

 Cemitérios 
Indicadores CAB CVF CVNC 

 MAX MIN MG MAX MIN MG MAX MIN MG 
CT >1.6x103 < 2 58 >1.6 x103 < 2 14 >1.6 x103 27 1.6  x102 

CF 1.6x103 < 2 5 3.0 x103 < 2 3 7 < 2 2 

EF >1.6x103 < 2 55 >1.6 x103 < 2 58 1.6 x103 < 2 8 

CBR >1.6x103 < 2 21 >2.4 x103 < 2 14 27 2 7 

PROT >1.6x103 < 2 4.3 x102 >1.6 x103 < 2 2.7 x102 9.0 x103 2.2 x102 1.0 x102 

CPH1 8.1 x106 7.0 x102 1.5 x104 8.1 x106 2.0 x102 9.0 x103 5.3 x104 2.8 x103 1.1 x104 

CPH1 8.1 x106 7.0 x102 1.5 x104 8.1 x106 2.0 x102 6.7 x102 1.6 x105 4.4 x102 1.6 x104 

LIPO 1.2 x106 80 6.4x103 1.2 x106 75 2.5 x103 3.6 x104 1.6  x102 3.9 x103 
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4 – Efluentes Cadavéricos 

  
O necro-chorume, esta verdadeira "sopa" rica em sais minerais, água e 

substâncias orgânicas nutrientes, enseja a sobrevivência e a proliferação dos 
microrganismos presentes nos cadáveres em putrefação, sejam os naturais ou os 
patogênicos. Os patógenos, em sua grande maioria, têm aversão natural ao oxigênio 
presente na zona insaturada do solo, porém, sabe-se que  água subterrânea é pobre 
em oxigênio dissolvido (zona saturada), favorecendo-os. Ressaltamos aqui um outro 
fenômeno envolvido: o fato do necro-chorume ser capaz de atingir os aqüíferos 
subjacentes, dependendo da estrutura hidrogeológica local. Quanto mais profunda, a 
água subterrânea, menor será o teor de oxigênio dissolvido ou disponível, tendendo 
a um ambiente redutor ("anaeróbico"), favorecendo a existência dos ditos patógenos. 
 Ocorrendo um aporte do necro-chorume solúvel em água no aqüífero, dado as 
relações de viscosidade e densidade, formam-se manchas poluidoras migrantes 
("plumas de poluição"), as quais disseminam-se pelo subsolo saturado como uma 
nuvem, com velocidade de trânsito variável, podendo atingir distâncias quilométricas, 
a partir da origem (fonte pontual). A carga microbiológica é favorecida também em 
termos de sobrevivência, pelas constância das temperaturas ambientais do subsolo. 
 O liqüame funerário ainda é um liquido algo misterioso para nós, com uma 
tendência grande de se polimerizar como um verdadeiro plástico de  cadeia aberta, 
quando então perde água com celeridade, incrementando a viscosidade e densidade 
("engrossa"), num curto período de tempo. Os gráficos anexados ilustam tal fato. 
 Os ensaios de secagem conduzidos revelam que o necro-chorume polimeriza-
se e pulveriza-se à razão de 1,00 litro / 84 horas, reduzindo-se a cerca de 50,0 
gramas/litro de um pó mineral inerte, esbranquiçado. Assim, em função das 
condições do solo, na maioria das vezes nem atinge o lençol freático, ficando o pó 
retido no material pedológico, a ele se incorporando. Esta é a situação ideal de um 
cemitério implantado em condições geológicas favoráveis, com um lençol freático 
relativamente profundo (> 5,0 m), com sepultamento por inumação ou por 
entumulamento. 
 Nos cadáveres entumulados, dependendo das condições de estanqueidade e 
de confinamento do necro-chorume extravasado, o liqüame funerário seca "in loco", 
não permeando o solo circunvizinho. Esta é uma situação ideal, nem sempre 
conseguida, pois como é óbvio, é altamente desejável que ao par de uma locação 
hidrogeoambiental adequada, os túmulos fossem construídos com uma condição de 
estanqueidade boa. 
 No controle da evasão dos efluentes funerários dos túmulos para o solo, 
resta-nos então apelar para a qualidade das urnas funerárias. A madeira utilizada 
deve reunir condição tecnológica adequada : baixo custo, boa resistência e 
trabalhabilidade, vida-útil máxima de dois anos (o ideal é uma decomposição 
concomitante àquela do cadáver), minimizando o uso de pregos e peças metálicas, 
não utilização de resinas e vernizes à base de pigmentos metálicos, etc.  
 A tendência de caixões com madeiras nobres, duras e bastante resistentes, 
revestidos com fino acabamento de laca, tintas e vernizes, adornados com peças de 
bronze e latão polidos, deve ser preteridas em prol do meio ambiente, primeiro por 
dificultarem o processo de decomposição cadavérica e segundo por constituírem 
resíduos sólidos incômodos, nas exumações. Estes resíduos acabam sendo 
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descartados nos "lixões" e aterros sanitários, onde podem ocasionar problemas aos 
operários e catadores (acidentes com pregos e com peças metálicas são muito 
comuns, acarretando ferimentos facilmente infeccionados, até mesmos verificamos 
casos de gangrena). Tais urnas funerárias incorporam ao fluxo de necro-chorume 
um lixiviado de óxidos metálicos prejudiciais ao solo e a água subterrânea (Ti, Cr, 
Cd, Pb, Fe, Mn, Hg, Ni, etc...) 
 Atualmente, graças ao avanço tecnológico e em função do salutar sentimento 
ecológico que toma conta do mundo civilizado, a madeira dos caixões está sendo 
substituida por conglomerado natural (serragem, palha, cascas de cereais+resina 
aglutinante degradável) ou sintético (papelão aglomerado com resina biodegradável). 
 Cabe aqui ressaltar que a utilização de materiais plásticos (“fiberglass”, isopor, 
etc.), não é aconselhável e causam a ocorrência do sempre indesejável fenômeno 
da conservação dos cadáveres... 
 Um outro problema que afeta o lençol freático, em determinadas condições 
geológicas e observando um grande número de cemitérios estudados, é o da 
decomposição parcial estacionária, gerando fenômenos conservativos, como a 
saponificação e a mumificação. Ambos, obviamente, atrapalham a consecução da 
decomposição dos corpos e neutralização dos efluentes, prolongam a permanência 
dos corpos semi-decompostos e mantém o perigo de contaminação latente, dado a 
oferta de vetores disponíveis e mobilizáveis. 
 Como as causas maiores geradoras dos fenômenos conservativos são 
intrínsecas ao meio geológico e as normais se mantêm imutáveis na nossa escala de 
tempo humano (um século é um tempo considerável para nós, enquanto para a 
Geologia é irrisório!), a semi-decomposição tende a manter o seu  "status-quo" nos 
jazigos. Este fato é relevante para a reciclagem dos túmulos nos cemitérios 
municipais, com todas as conseqüências e transtornos pertinentes. Há necessidade 
de uma revisão do Código Sanitário Estadual, neste particular. 
 Uma das tecnologias  desenvolvidas pela nossa pesquisa dirigida, constando 
da adição de oxidantes poderosos como o peróxido de cálcio (CaO2) e o ácido 
peracético (H4C2O3), permitem evitar a ocorrência da conservação e sua correção 
nos casos observados, bem como, capitalizando-a e otimizando o reaproveitamento 
dos túmulos e o prolongamento da vida-útil das necrópoles. Embora inédita, tal 
tecnologia não foi patenteada, intencionalmente, a fim de propiciar a sua utilização 
de maneira ampla e irrestrita, caracterizando o chamado "domínio público", a fim de 
evitar os sempre oportunistas "piratas" e especuladores... 
 Uma outra tecnologia é a utilização de soluções aquosas do ácido peracético 
(CH3CO3H), injetado em furos a trado ou em poços de monitoramento, 
estrategicamente locados, a fim de descontaminar o solo dos cemitérios 
(“despoluição”), quer sob o ponto-de-vista químico, quer toxicológico/microbiológico. 
 Para se avaliar o grau de toxicidade do necro-chorume em solução aquosa, 
conduzimos ensaios, com ratos de laboratório, a fim de determinar os efeitos e o 
chamado índice  "LD50 oral". Os gráficos anexados demonstram claramente que a 
mortalidade na população de ratos foi muito grande, para uma solução aquosa a 
30% de necro-chorume humano, a 25º C , com LD50=56,00 mg/kg. 
 A toxicidade química do necro-chorume diluído na água freática, relaciona-se 
aos teores anômalos de compostos das cadeias do fósforo e do nitrogênio, metais 
pesados e aminas. Nos últimos tempos, temos observado índices de radioatividade 
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num raio de duzentos metros das sepulturas de cadáveres que em vida foram 
submetidos a radioterapia ou que receberam marca-passos cardiológicos, 
alimentados com fontes radioativas. Salta aos olhos o fato de que tais cadáveres 
deveriam ter sido cremados e as suas cinzas dispostas adequadamente (como um 
verdadeiro "lixo atômico" ) . A cremação de cadáveres ainda não é usual, em nosso 
meio, por razões sociais, culturais e religiosas. 
  Outro componente cada vez mais encontrado no lençol freático é a formalina 
ou formaldeído ("formol"), utilizada na preparação tanatopraxítica do cadáver para as 
exéquias (embalsamamento) fúnebres, quase sempre super-dosada, pois as 
funerárias tem procedimentos próprios (ainda não normatizados). Dessa maneira, 
chega-se a utilizar soluções de formaldeído com concentrações superiores a 30%. 
De maneira esporádica e ainda não preocupante, tem sido contestada a presença de 
outras substâncias usadas na preparação dos corpos: enrijecedores, cosméticos, 
corantes, etc. 
 Felizmente, no embalsamamento, a utilização do arsênico foi proibida (usava-
se até 1,5 kg de arsênico por cadáver, num passado não muito remoto). Idem para 
os caixões lacrados com revestimento interno de zinco ("liner"). 
 Concluindo, informamos que foram desenvolvidos três programas 
("softwares"), objetivando a avaliação do movimento da mancha de contaminação do 
necro-chorume no lençol freático ("pluma de poluição migrante") e da sobrevivência 
e proliferação de microrganismos (bactérias e vírus), nas zonas insaturada e 
saturada do solo. 
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 5 – Anexos 

 

Fig. 1 - PLUMA DE CONTAMINAÇÃO MIGRANTE NO SUBSOLO
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Fonte: Silva, 1986, São Paulo

 

Anexo 1 - Decomposição da Matéria Orgânica, em Função da Temperatura Ambiente
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Anexo 2 - Ensaio de Decomposição de Cadáveres Humanos Entumulados
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Anexo 3 - Ensaio de Decomposição de Cadáveres Adultos Conservados, Catalizada Com 
Peróxido de Cálcio
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Anexo 4 - Ensaio de Redução da Massa Óssea Final de Cadáveres Adultos
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Anexo 5 - Ensaios de Toxicidade
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Anexo 6 - Solubilidade do Necro-chorume em Água
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Anexo 7 - Ensaio de Liberação de Fluidos em Cadáveres Adultos
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V = 25,03 Log t - 19,28

V = 16,4132 Log t - 9,1734

Final da Fase

Humorosa

Início da Fase

Humorosa

 

 



 

Pág.  16 

 

Anexo 8 - Ensaio de Secagem do Necro-chorue Confinado

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

t - Tempo  [ h ]

V
n
c 

- 
V

o
lu

m
e 

d
o
 F

lu
id

o
  
  
[ 

L
 ]

Vnc = 1 - 0,5197 Log t

Prof. Geol. Lezíro Marques Silva, 1996

 

 

Anexo 9 - Ensaio Da Polimerização do Necro-chorume, Em Percolação No Solo Insaturado
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